SYARAT & KETENTUAN CHANGI’S MYSTICAL GARDEN BERSAMA SANRIO
PROMOSI: BELANJA DAN DAPATKAN MAINAN SANRIO SEHARGA S$90 UNTUK SETIAP
KARAKTER & MAINAN EKSKLUSIF HELLO KITTY FIREFLY EDITION SEHARGA S$10.90

1. Dengan berpartisipasi dalam Promosi Belanja ini, semua peserta terikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku,
berikut semua perubahan, penambahan, penggantian, serta modifikasi yang dilakukan dari waktu ke waktu.
Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di sini, Promosi Belanja ini berlaku di seluruh area
Bandara Changi (Area Transit, Area Publik, iShopChangi, Changi Rewards), dan juga untuk pemegang kartu
JCB.
2. Promosi Belanja ini berlaku untuk pembelanjaan yang memenuhi syarat yang dilakukan dalam periode berikut
ini:
Pukul 00.00 pada tanggal 17 November 2017 hingga pukul 23.59 pada tanggal 12 Januari 2018 di Area
Transit;
Pukul 07.00 pada tanggal 17 November 2017 hingga pukul 23.00 pada tanggal 12 Januari 2018 di Area
Publik;
Pukul 00.00 pada tanggal 17 November 2017 hingga pukul 23.59 pada tanggal 12 Januari 2018 di
iShopChangi.
3. Promosi Belanja tidak meliputi transaksi di beberapa outlet berikut ini:
 Konter Bank dan Money Changer;
 Transaksi pembayaran tagihan (seperti pembayaran tagihan melalui mesin AXS, toko swalayan Cheers,
atau kantor pos SingPost);
 Crowne Plaza Hotel termasuk semua outlet di dalam Crowne Plaza Hotel;
 Penyedia layanan edukasi;
 Konter layanan penitipan bagasi;
 Semua lounge bandara, termasuk yang disediakan oleh bank, maskapai, ambassador, maupun lounge
berbayar;
 Klinik kesehatan;
 Post-on-Wheels & SingPost;
 Pembelian voucher (seperti voucher NTUC);
 Outlet dan layanan telekomunikasi (seperti M1);
 Pos retail semetara;
 Mesin top-up kartu (seperti di Kopitiam atau CashCard);
 Hotel Transit;
 Outlet layanan travel;
 Outlet Changi Recommends;
 dan konter layanan lain di Bandara Changi (termasuk rental mobil / reservasi hotel / layanan Airport
Shuttle dan layanan pertemuan penumpang)

I) PROMOSI BELANJA SELURUH BANDARA
4. Agar memenuhi syarat untuk Promosi Belanja ini, peserta harus memenuhi kualifikasi minimum berikut ini:

Syarat Belanja
dan penukaran
/ pembelian
mainan

Promosi Belanja Utama

iShopChangi

- Untuk pembelanjaan yang
dilakukan di Area Transit atau
supermarket:

- Untuk
pembelanjaan
yang
dilakukan di
iShopChangi:

Dengan minimum belanja S$120
dalam satu struk pembelian, Anda
telah memenuhi syarat untuk
membeli 1 atau lebih mainan
karakter Sanrio. Tidak ada
batasan jumlah mainan yang bisa
Anda beli dalam satu struk
pembelian.

Dari setiap
pembelanjaan
sejumlah S$90
dalam satu
transaksi, Anda
telah memenuhi
syarat untuk
membeli 1
mainan

Anggota Changi
Rewards (“CR”)
-

Untuk Anggota
Changi Reward
(Pemilik kartu
Gold)

Dengan akumulasi
belanja sebesar
S$1.800, anggota CR
dan pemilik kartu Gold
telah memenuhi syarat
untuk menukarkan 1 set
mainan karakter Sanrio
secara gratis. Setiap
anggota CR dibatasi
hanya bisa menukarkan

Pemegang Kartu JCB

- Untuk pembelanjaan
yang dilakukan di Area
Transit atau
supermarket:
Dengan minimum belanja
S$120 dalam satu struk
pembelian, Anda telah
memenuhi syarat untuk
membeli 1 atau lebih
mainan karakter Sanrio.
Tidak ada batasan jumlah
mainan yang bisa Anda
beli dalam satu struk
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- Untuk pembelanjaan yang
dilakukan di Area Publik:
Dengan minimum belanja S$60
dalam satu struk pembelian, Anda
telah memenuhi syarat untuk
membeli 1 atau lebih mainan
karakter Sanrio. Tidak ada
batasan jumlah mainan yang bisa
Anda beli dalam satu struk
pembelian.

karakter Sanrio.
Tidak ada
batasan jumlah
mainan yang
bisa Anda beli
dalam satu
transaksi.

3 set mainan.
-

Untuk Anggota
Changi Reward
(Pemilik kartu
Platinum)

Dengan akumulasi
belanja sebesar
S$1.500, anggota CR
Platinum telah
memenuhi syarat untuk
menukarkan 1 set
mainan karakter Sanrio
secara gratis. Setiap
anggota CR dibatasi
hanya bisa menukarkan
3 set mainan.

Terbatas hanya untuk
penukaran 1.000 set
mainan.
.

Mainan Karakter Sanrio: S$8.90 per karakter.

1 set penuh gratis

Hello Kitty – Mainan Firefly Edition: S$10.90 per
karakter

pembelian.
- Untuk pembelanjaan
yang dilakukan di Area
Publik:
Dengan minimum belanja
S$60 dalam satu struk
pembelian, Anda telah
memenuhi syarat untuk
membeli 1 atau lebih
mainan karakter Sanrio.
Tidak ada batasan jumlah
mainan yang bisa Anda
beli dalam satu struk
pembelian.
- Untuk pembelanjaan
yang dilakukan di
iShopChangi:
Dari setiap pembelanjaan
sejumlah S$90 dalam satu
transaksi, Anda telah
memenuhi syarat untuk
membeli 1 mainan karakter
Sanrio. Tidak ada batasan
jumlah mainan yang bisa
Anda beli dalam satu
transaksi.
Mainan Karakter Sanrio:
S$8.90 per karakter
Hello Kitty – Mainan Firefly
Edition: S$10.90 per
karakter
+ 1 mainan gratis
(kecuali Hello Kitty –
Firefly Edition)

Harga Jual
Mainan

Terbatas sebanyak 4.000
mainan gratis, maksimum
1 mainan gratis untuk
setiap transaksi yang
memenuhi syarat.

Penukaran
Lebih dari Satu

Dibolehkan hanya di Area Transit dan iShopChangi
(dibatasi hanya 3 mainan).
Tidak dibolehkan di Area Publik.

Dibatasi 3 mainan untuk
setiap anggota CR.
Dibatasi sebanyak total
1,000 set.

Dibolehkan hanya di Area
Transit (dibatasi hanya 3
mainan).
Tidak dibolehkan di Area
Publik.
Lihat syarat pembelanjaan
pada poin 5 di bawah ini.

5.

Eksklusif hanya untuk Pemegang Kartu JCB: Dapatkan satu (1) tambahan mainan karakter Sanrio (tidak
termasuk Hello Kitty - Firefly Edition) per satu tanda terima transaksi yang memenuhi syarat (maksimal 1
mainan untuk transaksi yang memenuhi syarat). Pembayaran untuk pembelanjaan yang memenuhi syarat
harus dilakukan dengan Kartu JCB (Debet / Kredit), sementara pembelian mainan harus menggunakan Kartu
Kredit JCB.

6.

Pembayaran untuk pembelanjaan yang memenuhi syarat hanya bisa dilakukan secara tunai (dalam mata uang
lokal atau jumlah yang setara dalam mata uang asing), NETS atau kartu kredit. Pembayaran yang dilakukan
dengan menggunakan In-Store Voucher (seperti voucher NTUC), voucher Changi Dollar, eVouchers Changi
Rewards atau Changi Gift Card tidak dihitung dalam akumulasi pembelanjaan yang memenuhi syarat. Akan
tetapi, pembayaran yang hanya sebagian menggunakan voucher, voucher Changi Dollar, eVouchers Changi
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Rewards dan Changi Gift Card akan diterima asalkan pembelanjaan dibayar dengan tunai, NETS atau kartu
kredit.
7. Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian produk tembakau (termasuk namun tidak terbatas pada rokok, cerutu,
atau bentuk tembakau lainnya, atau turunan atau pengganti tembakau) akan dikecualikan dari pembelanjaan
yang memenuhi syarat.
8. Pembayaran untuk pembelian mainan di booth penukaran harus dilakukan secara penuh dengan uang tunai
(dalam mata uang lokal) atau hanya dengan kartu kredit (MasterCard, VISA atau JCB). Pembayaran melalui
NETS tidak diperbolehkan.
9. Semua mainan yang dijual tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
10. Ketersediaan mainan selama stok masih ada dan CAG berhak mengganti desain mainannya, termasuk "Plush
Toy of the Week" yang tersedia di Area Publik, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
11. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENUKARAN
a) Area Transit
Tanda terima promosi unik yang dikeluarkan oleh outlet yang berpartisipasi dengan setiap tanda terima
pembelanjaan memenuhi syarat; ATAU
Tanda terima tunggal dengan pembelanjaan yang memenuhi syarat di outlet yang berpartisipasi jika
tanda terima promosi yang unik tidak dikeluarkan;
Boarding pass; dan
Paspor.
b) Area publik
- Tanda terima promosi unik yang dikeluarkan oleh outlet yang berpartisipasi dengan setiap tanda terima
pembelian yang memenuhi syarat; ATAU
- Tanda terima tunggal dengan pembelanjaan yang memenuhi syarat di outlet yang berpartisipasi jika
tanda terima promosi yang unik tidak dikeluarkan; dan
- NRIC, FIN Card, SIM, SAF 11B, paspor atau kartu identitas foto nasional

12. JAM OPERASIONAL BOOTH PENUKARAN
a) Area Transit
24 jam, kecuali hari terakhir Promosi Belanja saat semua booth akan beroperasi sampai pukul 23.59 pada
tanggal 12 Januari 2018.
b) Area publik
a. Di Basement 2, booth penukaran Terminal 3: dari pukul 07.00 sampai pukul 23.00 setiap hari. Kecuali
saat hari terakhir Promosi Belanja, semua booth akan beroperasi sampai pukul 23.59 pada tanggal 12
Januari 2018.
b. Di Level 2, booth penukaran Terminal 4: dari pukul 07.00 sampai pukul 23.00 setiap hari, kecuali hari
terakhir Promosi Belanja ketika semua booth akan beroperasi sampai pukul 23.59 pada tanggal 12
Januari 2018.

13. LOKASI BOOTH PENUKARAN
a) Area Transit
T1 Departure Transit: Di sebelah restoran Simple Eats
T2 Departure Transit: Main Event Area di sebelah “Cameras Electronics Computers” by Sprint-Cass
T3 Departure Transit: Di seberang Departure Immigration area
T4 Departure Transit: Di depan Coach Fashion & Accessories
b) Area Publik
T3 Basement 2: Di seberang restoran Milk & Honey
T4 Departure Hall Level 2: Dekat Check-In row 1
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14. PROMOSI BELANJA UNTUK ANGGOTA CHANGI REWARDS
a) Promosi Belanja untuk anggota Changi Rewards hanya berlaku untuk anggota yang terdaftar (dengan nama
lengkap, nomor NRIC/FIN/nomor paspor, dan rincian kontak yang dijaga oleh Changi Rewards Programme).
b) Promosi Belanja khusus anggota Changi Rewards terbuka untuk anggota yang berbelanja dengan
akumulasi sebesar S$ 1,800 (S$ 1,500 untuk anggota CR Platinum) selama masa promosi.
c) Setiap anggota Changi Rewards berhak menukarkan maksimum 3 set full mainan (total set terbatas hingga
1,000) jika akumulasi belanja memenuhi setiap set penukaran.
d) Anggota Changi Rewards harus menyerahkan kartu Changi Rewards/e-Card dan NRIC mereka untuk
keperluan verifikasi di salah satu booth penukaran.
e) Anggota Changi Rewards dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk menukar atas nama mereka.
Lengkapi dengan Surat Kuasa yang bisa diunduh di www.changirewards.com. Pihak yang diberikan kuasa
harus membawa dokumen berikut saat penukaran:
- Surat Kuasa yang ditandatangani oleh anggota Changi Rewards;
- Salinan NRIC/FIN/paspor anggota Changi Rewards;
- Salinan kartu Changi Rewards milik anggota yang bersangkutan;
- NRIC/FIN/Paspor pihak yang diberikan kuasa.
f)

Untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan Promosi Belanja Anggota Changi Rewards, silakan
ditanyakan kepada enquiry@changiairport.com.

15. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
a) Keputusan CAG mengenai semua hal yang berkaitan dengan Promosi Belanja bersifat final, konklusif dan
mengikat untuk semua peserta dan pemenang.
b) CAG dan instansi yang berwenang tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, atau
ketidaknyamanan atas masalah yang muncul atau berhubungan dengan Promosi Belanja ini.
c) CAG berhak mengubah syarat dan ketentuan ini kapan saja dengan kebebasan mutlak tanpa
pemberitahuan lebih lanjut.
d) Jika ada perbedaan antara Syarat & Ketentuan dan bentuk jaminan publisitas lain yang berkaitan dengan
Promosi Belanja, maka Syarat & Ketentuan ini yang berlaku.
e) Promosi Belanja dan Syarat & Ketentuan ini diatur oleh undang-undang Republik Singapura dan semua
peserta tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Singapura.
f)

Syarat dan Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberi hak kepada pihak ketiga manapun. Ketentuan
dalam Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Act (Cap. 53B) adalah pengecualian.

Syarat dan ketentuan ini diperbarui pada 8 Desember 2017.
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